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Ambient de vaga
A

mesura que s’acosta el
dia de la vaga general, es
multipliquen les adhesions
que rebem a CCOO de comitès
d’empresa i seccions sindicals al
sector de mitjans de comunicació,
cultura, oci i esport. Durant les
últimes setmanes, com a CCOO
hem estat presents a múltiples
assemblees a empreses i al mateix sindicat, on hem explicat en
profunditat les conseqüències que
comportarà aquesta reforma laboral injusta, inútil i ineficaç aprovada pel Govern del PP.
Volem expressar el nostre rebuig més absolut i enèrgic a una
reforma que desfà, trenca i anihila drets laborals que fins ara han
permès treballar amb dignitat i
llibertat al sector. Mai un Govern
havia fet tant i en tan poc temps
per enderrocar l’arquitectura social i laboral de la democràcia.
Us hem de recordar que el nos-

tre sector viurà dues jornades de
vaga general, ja que a la premsa
escrita impresa (tallers, redacció i
administració que hi és lligada) la
vaga comença a les 7.00 hores del
matí de demà i acaba a les 7.00
hores del matí del dia 29. També
estan cridats a la vaga demà els
treballadors vinculats i que realitzen els diaris digitals per internet
i treballen alhora per a l’edició impresa. Els treballadors i redactors
que realitzen exclusivament diaris
digitals o pàgines web amb contingut informatiu, i les agències informatives, faran la vaga el dia 29,
de les 0 hores fins a les 24 hores.
La resta d’empreses del sector,
com emissores de ràdio, televisions, productores, empreses de
publicitat, teatres, orquestres, cinemes, poliesportius, gimnasos,
etc, estan cridats a secundar la
vaga general demà passat, dijous
29, de 0 a 24 hores.

CONCENTRACIÓ DEMÀ A LES 13 HORES
DEMÀ A LES 13.00 HORES A LA PLAÇA SANT JAUME, davant la
Generalitat de Catalunya, els sindicats CCOO, UGT, SPC i UPIFC
convoquem als nostres afiliats, delegats i amics a concentrar-nos per
fer evident la nostra protesta contra la imposició de la reforma laboral.
Us hi esperem. Ara més que mai hem de defensar els drets laborals
aconseguits en 37 anys de democràcia.

El Gran Teatre del Liceu, el Teatre Lliure, el
Teatre Nacional de Catalunya i el Poliorama,
entre d’altres, no faran funció el dia 29
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Mitjans de comunicació com ara els diaris
El País, El Periódico de Catalunya, TV3 i
Catalunya Ràdio s’hi han adherit a la protesta

No podem permetre que es perverteixi el dret a fer
vaga, per tant, ningú no pot substituir el que els
treballadors/es deixem de fer. Els diaris han de
mostrar que no s’ha treballat i, per tant, el seu contingut habitual ha de veure’s alterat. Els comitès han
de reclamar a les direccions dels diaris que publiquin
una nota explicant que s’ha fet vaga majoritàriament.

DIJOUS DIA 29 A LES 18.00 HORES, GRAN MANIFESTACIÓ A BARCELONA COM A CLOENDA DE
LA JORNADA DE VAGA GENERAL. SORTIDA DE PASSEIG DE GRÀCIA/ AVINGUDA DIAGONAL.
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Les adhesions a la vaga
Nombrosos comitès d’empresa, seccions sindicals i grups de treballadors s’han sumat
a la convocatòria de la vaga general i ho han expressat públicament, per ser un exemple
per a les persones que treballen en el seu sector o en altres àmbits.
De totes les comunicacions rebudes, en destaquem:

ENTITATS
Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya
(CONFAVC) - Aplega a 653 associacions
- Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC)
- Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de
Catalunya (FAPAC)
- Federació d’Associacions de Veïns de Badalona (FAVB)
- Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona
(FAVB)
- Fundació Maria Aurèlia Capmany
- Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya
- Catedràtics de Dret Laboral contra la Reforma Laboral
- Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya (CTAC)
- El món de la cultura per la vaga general del 29M
- Jutges per a la Democràcia
- Juristes contra la reforma laboral
- La Comunitat Universitària a favor de la Vaga general
- La Coordinadora de Treballadors i treballadores de
l’Espectacle
- Sindicat de Secretaris Judicials
- Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC)
- Taula d’Autònoms de Catalunya
- Unió de Músics de Catalunya
- Unió de Pagesos de Catalunya
- Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya.
- Unió de Professionals de la Imatge de Catalunya (UPIFC)
- CGT
- Sindicat Periodistes de Catalunya ( SPC)
- CNT
- USOC
- USTEC
-

COMITÈS I DELEGATS D’EMPRESES
- Fundació Claror (Polisportius Sagrada Família,
Cerdenya i Passeig Maritim)
- Complex esportiu Les Corts
- Virgin Active Can Dragó (Polisportiu)
- Club Natació Barcelona
- Club Natació Rubí
- Polisportiu SEAE Hospitalet Centre
- Fundació Teatre Lliure
- Reial Club de Polo Barcelona
- Arvato Services Iberia (publicitat)
- RBA Publiventas
- RBA Revistes
- Diari El País (tallers i redacció) a Catalunya
- Diari La Vanguardia
- CRE-A (tallers diari La Vanguardia)
- Grup El Punt- Avui
- El 9 Esportiu
- Diari El Periódico de Catalunya (comitè d’empresa)
- Tallers de El Periódico de Catalunya (Gráficas de Prensa Diaria)
- Logística de Medios (Grup Zeta)
- Zeta Gestión de Medios (Grup Zeta)
- Zeta Servicios y Equipos (Grup Zeta)
- Grup Zeta S.A.
- Agència EFE
- Agència Catalana de Notícies (ACN)
- Catalunya Ràdio
- COM Ràdio
- Comitè d’empresa de Lavínia per a Barcelona Televisió
- RAC 1
- Ràdio Barcelona (Cadena SER)
- Televisió de Catalunya (TV3)
- Ràdio Televisió Espanyola (RTVE) a Catalunya
- Barça Televisió
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